
Uchwała Nr 112.V.2016 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 17 maja 2016 roku 

 

 

w sprawie: powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. cyfryzacji geodezyjnych rejestrów 

publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 

Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z 

art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, 

poz. 489 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), art. 7d i 

53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 

2015 r. poz. 520 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, 

poz. 866) oraz § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), Zarządu Powiatu Kępińskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 
 

Zarządu Powiatu Kępińskiego wyraża wolę kontynuacji działań, rozpoczętych w 2015 roku, 

na rzecz budowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego, 

poprzez przeprowadzenie cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowę 

Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe elektroniczne usługi publiczne, 

będące podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 

 

 

 



§ 2 
 

1. W celu kontynuacji działań, o których mowa w § 1, zainicjowanych podpisanym w dniu 

5 listopada 2014 r. listem intencyjnym pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą 

Wielkopolskim, Województwem Wielkopolskim oraz Starostami Powiatowymi 

w województwie wielkopolskim w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i 

realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych ewidencji gruntów i 

budynków oraz zakładania baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz 

obiektów topograficznych (BDOT500), powołuje się Zespół Koordynacyjny ds. cyfryzacji 

geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu 

Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne, 

zwany dalej „Zespołem ds. SIP” w następującym składzie: 
 

1) Maciej Tobias – Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami 

2) Karolina Latusek – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami 

3) Elżbieta Szpunar - Kuna  – Podinspektor , Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami 

4) Anna Grzesiak – Młodszy Referent , Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami 

5) Marcin Wiśniewski – Naczelnik Wydziału,  Wydział Zarządzania Projektami i 

Promocji Powiatu 

6) Paweł Jeziorny – Podinspektor, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu 

 

2. Do zadań Zespołu ds. SIP należy przede wszystkim: 
 

1) przygotowanie podstaw merytorycznych i organizacyjnych do przeprowadzenia 

cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego 

Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi 

publiczne, 

2) koordynowanie działań, mających na celu realizację wymogów Dyrektywy INSPIRE, 

ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących tworzenia, 

modernizacji i aktualizacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie 



geodezyjnym i kartograficznym oraz tworzenia i udostępniania nowych 

elektronicznych usług publicznych oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności 

poziomu dojrzałości usług już dostępnych, 

3) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania środków z Funduszy 

Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 – 2020 WRPO 2014+, 

4) współpraca w przedmiotowej sprawie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

Kępińskiego, samorządami, urzędami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami 

naukowymi. 

 

 

3. Pracami Zespołu ds. SIP kieruje Geodeta Powiatowy. 

 

4. Przewiduje się zmiany składu Zespołu ds. SIP w zależności od potrzeb i etapów realizacji 

zadania, w tym skorzystanie z eksperta zewnętrznego. 

 

5. W pracach Zespołu ds. SIP, na zaproszenie Geodety Powiatowego mogą każdorazowo 

brać udział zaproszone osoby spoza składu określonego w § 2 ust 1. 

 

6. Prace Zespołu ds. SIP będą odbywać się podczas posiedzeń.  

Posiedzenie zwołuje Geodeta Powiatowy. 

 

7. W przypadku nieobecności Geodety Powiatowego, posiedzenie Zespołu ds. SIP zwołuje 

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 

Karolina Latusek. 

 

8. Posiedzenia Zespołu ds. SIP będą odbywać się w godzinach pracy. 

 

9. Miejscem posiedzeń Zespołu ds. SIP będzie siedziba Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

 

 

 

 



§ 3 
 

Podstawą przeprowadzenia cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy 

Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe 

elektroniczne usługi publiczne, będą dane pozyskane w ramach tworzonych i 

aktualizowanych baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych wymienione w art. 4 

ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Powiatowemu. 

 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W związku z podjętymi działaniami w 2015 roku na rzecz budowy Zintegrowanego 

Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego, zachodzi konieczność 

przeprowadzenia cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy 

Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe elektroniczne usługi publiczne, 

będące podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Działania te, zostały 

zainicjonowane podpisanym w dniu 5 listopada 2014 r. listem intencyjnym pomiędzy 

Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą Wielkopolskim, Województwem Wielkopolskim oraz 

Starostami Powiatowymi w województwie wielkopolskim w sprawie współpracy na rzecz 

przygotowania i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych 

ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia 

terenu (GESUT) i baz obiektów topograficznych (BDOT500). 

Podjęte w 2015 roku działania są jednocześnie realizacją wymogów Dyrektywy INSPIRE, 

ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi 

publiczne jest jednym z priorytetowych zadań  powiatu, ponieważ skorzystają z nich 

właściciele, zarządzającymi nieruchomościami, w tym inwestorzy, jak również organy 

administracji publicznej.  

Stworzenie cyfrowej bazy danych rejestrów publicznych wpłynie w przyszłości na poprawę 

konkurencyjności naszego regionu poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do informacji 

publicznej, dotyczącej m. in. danych przestrzennych, gospodarki nieruchomościami, oferty 

inwestycyjnej regionu, informacji środowiskowej czy rejestru zabytków. 

Cyfrowe bazy zasilą budowany już System Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego, 

który usprawni procesy administrowania czy planowania, na wszystkich szczeblach 

administracji publicznej w powiecie oraz wesprze procesy rozwoju regionu, usprawni i ułatwi 

korzystanie z zasobów poprzez umożliwienie szybkiego, prostego przeszukiwania i 

przeglądania zasobów baz danych. Ponadto zapewni przepływ danych i informacji 

przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i 

podmiotami gospodarczymi oraz zwiększy ilość elektronicznie dostępnych informacji, 



dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, z jednoczesną poprawą 

szybkiego znalezienia takich informacji. 

Ciągły dostęp do danych przestrzennych spowoduje wzrost zainteresowania informacją oraz 

rozpowszechni umiejętność jej wykorzystania. Długofalową korzyścią realizacji projektu 

będzie efektywniejsze zarządzanie ładem przestrzennym w powiecie, rozwój 

przedsiębiorczości oraz podniesienie jakości usług indywidualnych i instytucjonalnych 

klientów administracji samorządowej przez dostarczenie rozwiązań organizacyjnych 

i technicznych wspomagających zarządzanie przestrzenią, zapewniających powszechny 

dostęp, wymianę oraz przetwarzanie spójnych, jednorodnych i porównywalnych danych 

przestrzennych charakteryzujących Powiat Kępiński. 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi 

publiczne będzie realizacją wymogów wynikających z przepisów Unii Europejskiej i ustaw 

krajowych, pozwoli na zwiększenie poziomu świadczonych e-usług, co wpłynie korzystnie na 

rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz pozwoli na integrację usług z węzłami 

infrastruktury informacji przestrzennej różnych poziomów.  

Na realizację w/w projektu Powiat Kępiński będzie ubiegać się o środki unijne 

z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 – 2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne, 

Działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 – Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów publicznych oraz współfinansować ze środków własnych. 

 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ WITOLD JANKOWSKI 


